
Sammanfattning av de viktigaste  
ändringarna i våra kortvillkor
• Vi har infört en definition av vad kontaktlösa kortbetalningar innebär och lagt till en text om 

beloppsgränser mm. Se punkt 1 och 5 i villkoren.
• Vi har justerat definitionen av Kort med ”eller ett fiktivt kortnummer som ersätter det ursprungliga 

kortnumret av säkerhetsskäl”. Se punkt 1.
• Vi har lagt till nya definitioner av: Mobil enhet, Personliga behörighetsfunktioner och  

Stark kundautentisering i punkt 1. 
• Ett förtydligande har gjorts om att kreditupplysning får tas löpande under avtalstiden, och inte bara  

vid kreditprövning i punkt 3. Kunden ska se till att innehavare av extrakort tar del av villkoren i avtalet.
• Punkt 4 gällande hur kortet kan användas, har uppdaterats för att de tekniska förutsättningarna har 

ändrats. Där finns också en uppdaterad definition av kontantuttag.
• Kortet får inte användas till köp av flygbiljetter inköpta för vidareförsäljning, se punkt 4.
• Vi har lagt till information om att kunden kan använda kontoinformationstjänster i punkt 4.
• Vi har lagt till information om att vi endast får reservera medel på kontot om kunden har samtyckt  

till det exakta beloppet som ska reserveras.
• I punkt 7, villkor för användning av kort, har vi lagt till ”Om kortet är sparat på en mobil enhet 

(t.ex. mobiltelefon, Ipad eller klocka) måste den mobila enheten hållas under uppsikt och kontroll. 
Kortinnehavaren skall vidta alla rimliga åtgärder för att skydda enheten.”

• Punkt 8 har uppdaterats för att stämma överens med den nya definitionen i PSD 2 av personliga 
behörighetsfunktioner. Här finns en ny lydelse gällande att om den personliga behörighetsfunktionen 
(kod, mobilt Bank ID) finns lagrad på en mobil enhet, ska kunden vidta rimliga åtgärder för att  
skydda enheten. 

• I punkt 10 har vi lagt till informationen att om kortet finns lagrat på en mobil enhet och enheten  
kommer bort eller används obehörigt ska kortet spärras.

• Obehöriga transaktioner, punkt 12:
• Självrisken vid obehöriga transaktioner är sänkt från 1 200 till 400 kr.
• Kontohavaren ansvarar inte vid obehöriga transaktioner om SEB Kort inte krävt stark kundautentisering 

när transaktionen genomfördes.
• Om SEB Kort har rimlig anledning att misstänka att en transaktion som reklamerats är behörig, har 

SEB Kort efter underrättelse till Finansinspektionen, rätt till en förlängd utredningstid av transaktionen 
innan en eventuell återbetalning sker. 

• I det fall SEB Kort har betalat tillbaka ett belopp till kunden och därefter fastställer att transaktionen inte 
var obehörig, eller kunden inte hade rätt att få tillbaka hela beloppet, har SEB Kort har rätt att debitera 
kontot med det aktuella beloppet.

• I punkt 17.2 om valutaväxling har vi lagt till att uttag i utländsk valuta i Bankomats uttagsautomater har 
ett annat valutapåslag. 

• I punkt 19 har vi lagt till att SEB Kort kan kommunicera med kunden via ”annan elektronisk 
kommunikation”. Där har också lagts till att SEB Kort kontaktar kontohavaren vid misstänkt eller aktuellt 
bedrägeri eller säkerhetsrisk, främst genom sms, telefon eller hemsida.

• I punkt 22 har uppdaterats att avtalet gäller tills vidare istället för under 12 månader – med ett 
förtydligande att när avtalet upphör, har SEB Kort rätt att säga upp skulden till betalning. SEB Kort  
har också rätt att säga upp avtalet om det krävs i enlighet med tillämplig lag, myndighetsbeslut, 
Mastercards regelverk eller SEB-koncernens policy. Det gäller även om kunden har lämnat falsk 
information eller underlåtit att lämna information. 

• I punkt 23 har vi justerat texten om tvistelösning, med information om att en anmälan också kan  
lämnas online genom EU’s Online Dispute Resolution platform.

• Vi har uppdaterat texten om behandling av personuppgifter och lyft ut denna ur villkoren, se tidigare 
punkt 26 och ny information om behandling av personuppgifter.


